KANCELARIA
PREZESA RADY MINISTRÓW
RM-111-82-17
UCHWALA NR 80/2017
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą

"Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z

perspektywą

do 2025 r.)"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:
§ l. W uchwale nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8

września

2015 r. w sprawie

ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata
2014-2023 (z

perspektywą

do 2025 r.)" w

załączniku

,,Program Budowy Dróg Krajowych na

lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" wprowadza się następujące zmiany:
l)

w załączniku nr l wiersz

stanowiący

poz. l tabeli Zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie:

A l ode. Pyrzowice - Tu szyn
2)

załącznik

2015-2021

nr 2 otrzymuje brzmienie określone w

załączniku

do niniejszej

138,1
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260,
z 2017 r. poz. 60, 191,659,933 i 935.

Załącznik
do uchwały nr 80 /2017
Rady Ministrów
z dnia 25 maja 2017 r.

Załącznik nr 2. Lista zadań inwestycyjnych, które będą realizowane
w formule drogowej spółki specjalnego przeznaczenia (dssp), (środki
finansowe będą pozyskane przez dssp z rynku kapitałowego)

Lp.

Nazwa
drogi

1

A2

2

A18

Nazwa zadania
A2 Warszawa – Siedlce
(odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce)
A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni
południowej)
RAZEM

Długość
[km]
36,0
70,9
106,9

